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ه ال ا فإنّ ر مِ فإذا كان مستَ  ... رّ مِ تَ سْ اخللود كما تعلمون مُ  )دينالِ خَ (ألن كلمة  " مقدرين فيها اخللود"  :وقوله
 :نقول ،ويف احلقيقة أنه ال حاجة إىل أن نقول هذا ،رةد مقَ   كما يقول: حالٌ ول لكن تكون حاالخُ ع الد يكون مَ 

وال حاجة  ،ار فيها مستمِ  لودُ ف واخلُ رَ فتكون الغُ  ،ون يف هذه الغرفدُ فهم خالِ  ري غَ ة ما تتَـ ا دائمَ هذه الغرف هي أيضً 
  ،افشيئً  اشيئً  اخللود يأِيت  مقدرة ألن  حالٌ  أن نقول: أاإىل 

  : ما هي حال مقدرةالطالب
ه حال جميئِ هو  "امً الرجل قائ جاءَ " :ن اذا قلت اآل دفعة واحدة يعين مثًال ا تأِيت ماها اليت احلال املقدرة معنَ  :الشيخ

هل اخللود حصل  ؟رد  مقَ د وال عْ ل حني الوَ هذا اخللود حصَ  ن إ اهللا ا املؤمنني هل دَ عَ  وَ لكن هنا هذه الِيت  ،قائم
  ؟لهابَ قْ مستَـ  هوما  ؟لبَ ستقْ عل مُ هذه فِ  )لنبوئنهم( ..الوعد  الح

  :الطالب
  ؟حال الوعد لٌ طيب هل هذا حاصِ  :الشيخ

  دنيا؟يف ال هل :الطالب
ل اإلنسان ء عندما ينزِ و بَـ التّ  ا ألن رً د قَ اخللود مُ  ل فيكونُ غري حاصِ  يعين هذا الوعد يف الدنيا، يف الدنيا اي :الشيخ

 ا إىل األبدل ما ينزل يبقى خالدً أو.  
 – املدحبخصوص  املني بَـ يُ لِ  )هذا األجر(ر املؤلف قد  " رُ هذا األجْ ))  العاملين رُ خالدين فيها ونعم أجْ ((  :قال

 )،رُ أجْ ( ؟ود أين هوهنا الفاعل موجُ  ،خمصوصإىل ل و اج إىل فاعِ حتتَ  )بئس(و )نعم(ألن  - حطوا بالكم
  و؟ه الرجل من مَ عْ نِ  :كما تقول"  هذا األجر"  :ر املؤلفد ح حمذوف وهلذا قَ واملدْ  اءِ نِ وص بالث املخصُ 

  :الطالب
  ؟اللي نعم أجر العاملني هو وش )املنيعم أجر العنِ ( ،زيد هذا هو املخصوص :الشيخ

  هذا األجر :الطالب
  ؟ جاريد وال فعل ماضي جامِ  )معْ نِ ( :عليه نقول ،هذا األجر واجلزاء :الشيخ

  : جامدالطالب
هذه  ،مضاف إليه )العاملني(مضاف و )أجر(فاعل و )أجر( :وقوله ،فال يتصر  ؟جامدلون  شو  ،دجامِ  :الشيخ

ومجلة  ،ه مبتدأه على أن بُ رِ نعْ مبَتدا و( هذا األْجر)  )هذا األجر(و )هذا األجرُ ( :قديرالت  إىل خمصوص مجلة حتتاجُ 
  )رُ أجْ  مَ نعْ (

  : خربالطالب



 - 2  -

ن ا مِ ى اهللا الثواب أجرً ومس  )نعم أجر العاملني(ن ثناء اهللا على هذا األجر وهذا مِ  :نعم قال ،مد خرب مقَ  :الشيخ
اهللا  وكما تعلمون أن  ،ة لألجريرَ جْ وب األُ ا وجُ واجبً  اء فيكون هذا الثوابُ رَ جَ م أُ كأ ه  ه على عبادِ مِ إظهار كرَ  ابب

 ى اإلنفاق يف سبيلِ مس ض اهللارِ قْ ن ذا الذي يُـ مَ ((  :ا فقالاضً رَ اه إقْـ ه مس ((   ل هذا اإلنفاق ه سبحانه وتعاىل جعَ كأن
 فهو وإال  ،هاهللا سبحانه وتعاىل وفضلِ  ةِ ن نعمَ ه مِ أن  ك ض وهذا ال شَ القرْ  د م رَ ه كما يلزَ م رد الالزِ  الشيءِ  ةِ لَ مبنزِ 
اإلنسان   لَ ه جعل عمَ ودِ جُ  ةِ ه وغايَ مِ كرَ   ةِ نهايَ ل باجلزاء ولكن لِ ض ل بالعمل وهو املتفَ ض املتفَ  وه ،ارً خِ آ و ًال ل أو ض املتفَ 
 لَ أل اهللا أن جيعَ نسْ  ))هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  ((ه ن نفسِ مِ  ه عملٌ كأن اكم من احملسنني نا وإين يازَ ا

  باإلحسان نعم. 
  ... )خالدين فيها أبدا(يف بعض اآليات  :الطالب
  اقيَ ال بد أن يكون يف الس واهللا أنه  :الشيخ

  ...... :الطالب
  ؟هي وشطيب آخر فائدة كتبتم  ....))  يستعجلونك بالعذاب))؟ ((  ويستعجلونك بالعذاب((  :الشيخ

  ... :الطالب
  ،هذا بالتفسري: ال الشيخ

  : أن اجلزاء ِمن ِجْنس الَعَملالطالب
 )) ذوقوا ما كنتم تعملون((  :حنن تكلمنا على قوله ... ؟هذا آخر ما كتبناه أن اجلزاء ِمن ِجْنس الَعَمل؟ :الشيخ

  ؟الفائدة ايش قلنا فيها
  ....: قلنا فيه جواز الطالب
يستفاد منها  )) ذوقوا ما كنتم تعملون((  :قوله  فيه أيضا فائدة ؟ طيبناهاالعدل أخذْ إثبات  ..... :الشيخ

التوبيخ الذي  اوالنفسي هو هذ ،ن أنواع العذابه مِ نَ وقو اجلسمي ما يذُ  ،يّ سِ ونفْ  مي سْ يب الكفار جِ تعذِ  ا أنَ أيضً 
 ذوقوا من كنتم تعملون(إليهم  هُ يوج(  َفما أدري كيف يتص حسرَ  ر اإلنسانو َم حني يقال هلم: ) ذوقوا ما كنتم

البغض  د هم أشَ ون أنفسَ ضُ غِ بْ م سيُ هم أل سِ هؤالء ألنفُ  تِ ر اإلنسان يف مقْ و تصَ  وماذا أدري ماذا يكونُ  )تعملون
أهل  أن  نأخذ فائدة على دليل ففي هذا ،له ا ال نظريِ ي ا نفسِ رً وا تأثـ رُ ثـ ال بد أن يتأَ  اهذا هو عملي إذً  ان ويقول

  ريع والتوبيخ. ا نفسيا بالتقْ ا وعذابً ي ا جسمِ بون عذابً ذ النار يعَ 
  ... طنا فيهاقالوا يا حسرتنا على ما فر و  عنها عرب قد  :الطالب
  أي نعم  :الشيخ



 - 3  -

ؤمن امل ن هذه اآلية أن ستفاد مِ يُ  ))ي واسعة فإياي فاعبدون أرضِ  يا عبادي الذين آمنوا إن  (( :مث قال تعاىل
  .واملراد العبودية اخلاصة )،يا عبادي الذين آمنوا( :هللا لقوله عبدٌ 

اهللا بالعبودية  هم إىلتُ وإضافَـ  ،له ابادً ء املؤمنني عِ اهللا تعاىل هؤَال  لَ اإلميان حيث جعَ  فُ ا شرَ ومن فوائدها أيضً 
  .كّ هلم بال شَ  تشريفٌ 

ن ومَ  (( :هلذا قوله تعاىل دُ ويشهَ ))  ةٌ عَ ي واسِ أرضِ  إن ((  :هقولِ اهللا ل يف أرضِ  ةً عَ د سَ جِ املهاجر سيَ  ها أن ومن فوائدِ 
  .)) ةً عَ ا وسَ ا كثيرً مً في األرض مراغَ  دْ اهللا يجِ  ر في سبيلِ اجِ هَ يُـ 

هم اهللا ضَ و عليهم فيها فعَ  قَ ي وا بالدهم اليت ضُ ا منه فهؤالء تركُ ه اهللا خريً ضَ ا هللا عو ك شيئً ن ترَ مَ  ن فوائدها أن ومِ 
  .ا منهه اهللا خريً ضَ ا هللا عو ن ترك شيئً ة فمَ عَ ا ذات سَ وَ يق بل جيدُ ون فيها الض دُ ا ال جيِ دً بال
هذا فيه من  فإن  )) أرضي واسعة إن ((  :ل الواجبات لقولهغيب بفعِ ه بالرت ام اهللا تعاىل على عبادِ ن فوائدها إنعَ ومِ 

  .على القيام بالواجب ما هو ظاهر ثّ ترغيبهم واحل
 ))، فإياي فاعبدون((  :مث قال )) يا عبادي((  ؟ن أينبه مِ  صفٌ يه األمر لإلنسان مبا هو مت ن فوائدها توجِ وم

 مَ هذا األمر املوجه لِ  وينبين على هذا فائدة وهي أن ه أو يلُ مِ رار فيه وتكْ مْ مها االستِ  :به يراد به أمران فُ صِ ن يت
ق هذا القيام كما لو على القيام وحق  ر استمِ  :ض إذا كان الغرَ هلا معىن إال م ما م قُ يا قائِ  :ك لو قلته ألن يقُ حتقِ 

  .هالْ ة وأكمِ يّ ولِ ق الرجُ اثبت على هذا وحق  :أنا رجل لكن نقول :قولهو ي ن رجًال كُ   يا رجلُ  :قلت
  )). فإياي فاعبدون((  :اإلخالص هللا عز وجل لقوله من فوائدها وجوبُ و 

 افُ ضَ اإلسالم تُ ار دَ  ومن فوائدها أن  وهذه اإلضافة  )) إن أرضي واسعة(( ه تِ ان عبادَ ا مكَ إىل اهللا عز وجل أل
ه املكان نفسُ  ن ذلك أن يضافَ مِ  ص وأخَ  ،لكن إضافة تشريفكل األراضي هللا   ليس إضافة خلق وتكوين ألنّ 

 وت اهللايُ املساجد بُـ  : إىل اهللا مثلاملعني.  
  ))ئقة الموت ثم إلينا ترجعون نفس ذا كل   (( :مث قال تعاىل

  : اهلجرةالطالب
ستفاد من هذه اآلية يُ  اطيب إذً  ؟ل فائدةعلى اهلجرة يف أو  احلث  ها؟ سبحان اهللا ما قلناطيب ما قلنا :الشيخ

  .اهلجرة ن فوائدها وجوبُ وجوب اهلجرة مِ 
  )). فاعبدون إن أرضي واسعة فإياي((  :ن عبادة اهللا لقولهاهلجرة مِ  ن فوائدها أن ومِ 
ن عبادة اهللا ن اإلنسان مِ إذا متك  :ة اهللا فعليه نقولن إجياد اهلجرة هو القيام بعبادَ احلكمة مِ  من فوائدها أيضا أن و 

  ؟ال عليه اهلجرة وال  بُ ال جتِ 
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  : الالطالب
ارة إىل السبب إش )) فإياي فاعبدون((  :ن بالد الكفر ألن قولهر مِ هاجِ األفضل أن يُ لكن ما جتب  هي :الشيخ

  وب اهلجرة هو حتقيق عبادة اهللا عز وجل جُ ن وُ احلكمة مِ  ألن  {اقرب يا ولد}
  الشعائر؟..: العبادة الطالب
  ،رائِ ن شعائر وغري شعَ ب على اإلنسان مِ كل ما جيِ : الشيخ

  ... :الطالب
يعين هذه ما هم عليه  بّ م أو يسُ هتَ آهلَِ  مثًال  بّ يسُ  أنه الزم الزمبهو  وم ،يقول هكذاأنه م الزِ بهو  وم .. :الشيخ

  ما أشبه ذلكو اعة اجلمعة و مثل الصالة اجلمَ يم عبادته هُ املراد أن يقِ  ،وهجُ ال بد أن خيرِ  مهما كان
  : األمر باملعروف والنهي عن املنكرالطالب
  .ونه على كل حالجُ رِ هم خيْ هم ألنه إذا سب ب اهللا ولكن بدون أن يسُ  إىل ذلك األمر باملعروف أو يدعووك :الشيخ

  ...... :الطالب
  .بما جيِ  ؟همب ر أو جيب أن يسُ هاجِ الكالم على هل جيب أن يُ  ... ال :الشيخ

  .... :الطالب
 يمَ قِ يع أن يُ هو اآلن يستطِ  الفخي امَ  ؟عنَ يع فماذا يصْ طِ تَ ه إذا كان اإلنسان ما يسْ على دينِ  رّ قَ الكافر يُـ  :الشيخ
  .هعبادتَ 

  .... تطيع: لكن ما يسالطالب
  ؟هم ذكروا أدلة على هذا هذا، واهللا ما أدري :الشيخ

  .... :الطالب
   من باهللابالطاغوت ومؤْ  هو كافرٌ  :الشيخ

  ...... به إظهار كفرِ الو  الطالب:
  .عليه اهلجرة تع العبادة وجبطِ إذا مل يستَ  مّ املهِ  ،لم واهللا حتتاج إىل تأَ  :الشيخ

   ....... يف فرق :الطالب
ه لكن بلدُ  ذاالناشئ ه ألن  ؛ئ فيهماشِ ن اإلنسان الن م مِ ن معهم هذا أعظَ و اللي يذهب إليهم ويسكُ ه :الشيخ

   .يم فيهاقِ  ال جيوز اإلقدام إىل بالد الكفر ويُ الثاين هذا أصًال  ،م على بالد الكفرهذا والعياذ باهللا هو الذي أقدَ 
  ..... الشيخ آل قول .... :الطالب



 - 5  -

  .يف هذا ها شفت كالمواهللا أنا م :الشيخ
ر هِ ظْ يُ  هأن إال  بلد الكفار ما جيوزإىل  سافر يقول: إذا .. يد يف هذا األمرأنا مسعت كالم البن ِمحِ  :الطالب

  .... صله األدينُ  ،طةالَ املخَ 
   ر.فْ الكُ  دد نَ ويُـ  إلسالمإىل اجيب أن يدعو هو الذي سافر  أنه إذايعين معناه  :الشيخ

  . خطأم على ر أ ويظهر دينه ويظهِ  يف حال الضرورة يم عندهم إال ز أن يقِ ما جيو  ... :الطالب
  ؟فيهم اناشئً  ِمن أصلها إذا صار وأم  :الشيخ

  .... شيخ ... :الطالب
  ؟وهي :الشيخ

  يًال يستطيعون ِحيَلًة وال يهَتُدون سبن الرجال والنساء والولدان ال ني مِ فِ عَ ضْ  املستَ ر إال مل يعذُ اهللا  :الطالب
نه هل إر على إظهار دينه والكالم على دِ ن مل يقْ مَ لِ ما جيب إال جرة وب اهلأصل وجُ  لكن هذا ألن  ايه ايه :الشيخ

  ونن دينه الذي جيب أن يكُ مِ  هو ه هلوة إىل غريِ عْ غريه أو الد  إصالحُ 
  .. يتعبدون .... :الطالب
  ايؤَذْون عليه ن ا أووْ ؤذَ يتعبدون ولكن يُ  ،ال :الشيخ

  اهلجرة انقطع...... .... :الطالب
  راجعن .. اج إىلعلى كل حال حتتَ اي،  :الشيخ 

  ؟املراد فتنة يعين :الطالب
 )) فإياي فاعبدون(( منه هو ما أشار اهللا إليه يف هذا  د اآلن الشيء الذي ال بُ املهم  ،حيتاج اىل مراجعة :الشيخ

  ر اجِ هَ ب عليه أن يُـ قيم عبادته يف املكان وجَ اإلنسان أن يُ  عطِ تَ العبادة فإذا مل يسْ  ةِ وجوب اهلجرة إلقامَ 
  : السفرالطالب
الشرط األول احلاجة  : بشروطا جيوز إال م الذي نرى أنه ه حراما السفر إىل بالد الكفار فالذي نرى أنّ أم : الشيخ

ه د يف بلدِ وجَ ج وال يُ َال اج إىل عِ ض حيتَ مرَ  ه،دد يف بلوجَ ا تُ مه مثل دراسات يف بلدِ  دُ وجَ ال يُ  ر إىل شيءٍ افِ سَ حبيث يُ 
ن العلم ما هات فإن كان ليس عنده مِ بُ ع به الش فَ ن العلم ما يدْ ه مِ أن يكون عندَ  :الشرط الثاين ،وما أشبه ذلك

ا وى مقْ ن التّـ أن يكون عنده مِ  :الشرط الثالث ،لّ ضَ ه ويُ عليه دينُ  سُ ب لَ ألنه حينئذ يُـ  ؛به الشبهات فال جيوز عُ يدفَ 
 َنت ن الفِ ا يف تلك البالد مِ مَ ه ال جيوز لِ ه فإن ه ضعيف يف دينِ ن وى وأَ ان ما عنده تقْ هوات فإذا كان إنسَ به الش  عُ فَ يدْ 

ر وا وهم على الكفر وهذا خطَ عُ وا وهم على اإلسالم ورجَ بُ ن ذهَ وا إليها مَ بُ ن الناس الذين ذهَ نا مِ العظيمة وهلذا رأيْ 
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ا جمرد أن أم  ،وزهذه الشروط الثالثة فيجُ  تْ فإذا مت  ،رفْ ه إىل الكُ ن دينِ مِ  دّ اإلنسان يرتَ   أن يم ليس باألمر اهلني عظِ 
ل سافر وهو جاهِ أو يُ  ،ه ما يقوم مقامهاد يف بلدِ ل دراسة جيِ ر ألجْ افِ سَ يُ  وأ ،هةزْ ألجل النـ  -والعياذ باهللا- افر سَ يُ 

باع الشهوات ت اه بف نفسَ رِ ن يعْ أو يسافر وهو مم  ،هس عليه دينَ ب لَ ن شياطني أولئك يستطيع أن يُـ ان مِ أي إنسَ 
 ذه ه جائز إال فاملسألة السفر إىل بالد الكفر ال أرى أن  ،ا مهما كانهذا ال جيوز له أيضً  ف الدين فإن وضعْ 

  يا عصام؟ الشروط الثالثة نعم
   ... اتيذهب إىل الدراسات هذه الدراسات دراس .. :لقد قلتم :الطالب
  الدراسات املفيدة يف دينه أو دنياه :الشيخ

  حاجة؟ ...: الطالب
لمون حمتاجون املسْ الطب الطب افرض يف  مثًال  حمتاج إىل د يف بالده إذا كانوجَ حاجة معلومة إذا مل تُ  :الشيخ

  .الناس فاملصلحة هنا واضحة نعظيمة مِ  ةٌ ع أم به إذا رجَ  عُ فِ ينتَ  دب فهو فرْ الط  مَ ل يتعَ لب هذا الرجل إليه فإذا ذهَ 
  يف الشريعة  ة يأخذ دكتورامثًال  :الطالب
  ؟دكتوراه يف الشريعة :الشيخ

  .نعم :الطالب
جني بالغ  هن إا وثانيً  ،حباجة ه مون إ :ال أوَ هذا يف احلقيقة  ؟ن بالد الكفروح يأخذ يف شريعة اإلسالم مِ يرُ  :الشيخ
  لكن احلكومات توافق على هذا؟ ،مني ما عندهم شيء يعرفون به دينهماملسل ني جني هلم كأن مِ للمسلِ 

  : توافق نعمالطالب
  سبحان اهللا :الشيخ

  ... :الطالب
  يوجدَ ناه ما هو موجود هنا وهو أال نا الشرط الذي ذكرْ ألن  ،إشكال أنه حرام ما يفهذا هذا حرام  ال ال: الشيخ

 ود يف البالدور العربية موجُ ألمُ خصص يف األمور الشرعية وايف بالده والت،  ن العلوم ري مِ ا يف كثِ ص أيضً والتخص
  .اود يف البالد أيضً احلديثة موجُ 

  ....... إذا كان عنده قوة إميان ولكن ما عنده طيب :الطالب
  .ة الدراسةيف مسألَ  صوًصاوح خما نرى أنه يرُ  :الشيخ

  ... ،ميانوة إن شروطها أن يكون عنده قأن مِ  يعين ذكرت .. :الطالب
  هن نفسِ ق مِ إذا وثِ ال ولو كان  :الشيخ
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  ... :الطالب
ا حىت لو كان عنده علم حاجة أيضً وكذلك  ،أحدمها يكفيو بة إميان مو م وقُـ لْ عِ  :اشرتطنا أمرينحنن  .. :الشيخ

  ا يروح محاجة  ..وال وقوة إميان 
 ،اج إىل هذاحيتَ أو ال؟ ة إميان و إىل علم وإىل قُـ اج هذا حيتَ  ؟ن يذهب إىل الدعوة إىل اهللالكن ما رأيكم مَ طيب 

إىل اهللا  عودْ يَ ذهب لِ  الذي أن  ومعلومٌ  ،ال له حاجة وهو الدعوة إىل اهللا عز وجل :وإذا قال ما له حاجة نقول
م هم يرى أ اعي اج إليهم لكن الد هم وحمتَ امَ يل أمَ لِ الثاين يرى أنه ذَ  ألن  ؛همن ورائِ ع مِ فِ ب لينتَ هَ ليس كالذي ذَ 

ن أولئك الذاهبني ف مِ رَ احنَ ن ف مَ حرَ  الذيبب الس  أن  -واهللا أعلم- ر يل ق وهلذا يظهَ هما فرْ ون إليه فبينَ اجُ احملتَ 
 ه جيلس بني يدي املدَ هو أن ر اجٌ ه حمتَ س وهو يرى أن  ه أعلَ إليه وأن وَ ه مُ ى منه وأن ل االحنراف نعم. له فلهذا حصَ  هٌ ج  

   .... :الطالب
هم وال قِ َال ن أخْ مِ  بَ سِ تَ ه معهم أن يكْ تِ امَ قَ رمبا إلِ  ألنه هذا :فيقال )ه بقوم فهو منهمب ن تشَ مَ (هذا مثل  :الشيخ

  هدينَ  يمَ قْ يع أن يُـ طِ تَ يسْ 
  :الطالب
  وأشوف هاعَ اجِ رَ ث ال بد أن أُ حتتاج إىل حبَْ  :أنا قلت لك: الشيخ

  لمنيما يف علم إال يف بالد املس .... :الطالب
يف  أيًضا ما فيه اوجيَ ولُ يُ وعلم اجل ،اب د أورُ يف بَال مثل ما ما يف املسلمني  أيًضا بم الط لْ عِ و  .... :الشيخ

 خَ الت كوننا يا إخوان نشَ   ،احتاج إىل ذلك يكفي كان  إذا :قلنا .. املهم ...ات ما فيه صَ ص د على الناس يف هذا د
وا  ذهبُ  هؤالء الذينل كُ   :معىن ذلك أننا نقول هلؤالء ة ألن ي لِ املسألة نظرية وعمَ  ،ةي رِ املسألة نظَ  اه أنّ األمر ما هو معنَ 

 وا وجيِ عُ جِ رْ وا إىل أن يَـ بُ ن ذهَ ة اهللا مَ يَ صِ هم على معْ كل ْ يف  وىلب علينا فنعود إىل اجلاهلية األهم وجيِ رَ جُ ب علينا أن
ه ذهب إىل بلد الرجل الذي نعرف أن  ،ورونة يف هذه األمُ ن املرُ تاج إىل نوع مِ حناملسألة  ف أن رِ جيب أن نعْ  ،احلقيقة

 مسلميف بلد  ما هيات صَ فيها ختص  ونعرف أن  ا مشكلة لو حنظر هذا األمر مً لْ عنده عِ  الرجل قوي اإلميان وأن 
م ونرجع ل ب ونتعَ ا نذهَ تفع به الناس دعونَ ا انع بأي شيء مم ا تريدون منا أن ننتفِ مين رِ ج أنتم متحَ  :على الناس قالوا

وثني حسب ما مسعنا األمور حتسنت بالنسبة للمبعُ  اهد أن ننا كما هو اآلن واحلمد هللا مشَ إلكم إن شاء اهللا رمبا 
 ا حتست كثريً نَ أ هم بل وعلى الدعوة إىل ار دينِ هَ صون على إظْ ىل بعض وحيرِ إبعضهم  فّ اآلن يلتَ كانوا م  ا وأ

ا وما دام ن هذه األمور يكون حرامً كل شيء مِ   :ط على الناس ونقولغَ نا نضْ فأنا يف احلقيقة لست أرى أن  ،ذلك
ىن العامة اليت كْ ل على الس مَ قد حيُ  )ع املشرك ن مع املشرك أو جامَ ن سكَ مَ  ( :ة واحلديثهذا للحاجة وليس إقامَ 
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الناس إىل هذا األمر  ةِ ف مدى حاجَ ا إىل أن نعرِ يل وحتتاج أيضً لِ نعم فاملسألة حتتاج إىل حت ،ااإلنسان وطنً  هاختذا
 رية مِ ة خطِ لَ أَ ي على هذا املوضوع فاملسْ عادِ  وتُ واِيل ك سوف تُ ألن مِ  :احيتنين الن إىل  الناس يف حاجةٍ  ن ناحية أن

 مراجعة   إن شاء اهللا ث حبْ هم فتحتاج إىلن أعدائِ هم مِ أن يعرفون أوليائَ  إىل الناس يف حاجةٍ  هذا ومن ناحية أن
  .كثرية

  الُكفروحد دار  حد دار اإلسالم :الطالب
كافر    عليها رجلٌ ىل ها حىت لو توَ ظر عن حكامِ ع الن طْ اإلسالم بقَ  رُ ائِ عَ ام فيها شَ قَ دار اإلسالم هي اليت تُـ  :الشيخ
ع يكون فيها مَ ام فيها اجلُ قَ الة تُـ م فيها الص اقَ ن فيها تُـ ذ ؤَ يُـ  ،مَال سْ ر اإلسالم فهي دار إِ ائِ عَ شَ  يظهر فيه مما وهي
النيب عليه  ألن  ؛اارً ف ها كُ ار إسالم حىت لو كان حكامُ يَ ه ذلك هذه دِ وما أشبَ  جّ ة والصوم واحلَ ي عِ د الشرْ ايَ األعْ 

ل هذا اتِ قَ م تُـ َال إسْ  دَ يت بَال قِ بالدنا ب ل ومعىن ذلك أن اتِ قَ أن نُـ  وش أمرنا؟ اا بواحً رً فْ نا كُ يْ ا إذا رأَ نَ الصالة والسالم أمرَ 
حيكمها مسلمون أي يكون حكامها اليت ن بالد الكفر هي إن يقول أما قول مَ ف ،مكْ ه عن احلُ لُ زِ الكافر وتنْ 

 اإلسالم اليت يكون حكامُ  ..نا مسلمني فهذا ليس بصحيح ولو أن نا هذه املسألة هذا القول قْ ها مسلمني لو طبـ
صحيح  هذامو حال  ا على كل إمن  ،اهللا أعلمميكن بلد أو بلدين  ؟ون بالد اإلسالمكم تكُ ع الناس اليوم  على واقِ 

اإلسالم  ر فيها شعائرُ ظهَ بقي علينا إذا كان يُ  ،ا بالد إسالمر يف هذه البالد فإ هَ ظْ اإلسالم تُ  إذا كانت شعائرُ 
 اليهودا أبواق ع فيها أيضً سمَ ات ولكن يُ عَ مُ معة واجلُ ام فيها اجلُ قَ ع فيها األذان وتُـ سمَ و كان يُ لالكفر كما  رُ وشعائِ 
  ؟يهام ه ماذا نسَ واليهود فماذا نفعلُ  النصارىام فيها صلوات قَ نفس الوقت وتُـ يف  النصارىيس ونواقِ 

  بالد مسلمني .. :الطالب
فر فإذا  ر الكُ ة شعائِ عن إزالَ  زقد يعجَ  احلاكمه ة ألن ي بِ لَ إىل احلكام واألغْ  اآلن عنعم يف هذه احلال قد نرجِ  :الشيخ

 ن شعائر الكفر ألن مِ  ءٌ هذه بالد إسالم وإن كان فيها شي :ها مسلمني قلناالبلد مسلمني وحكامُ  كان غالبُ 
ه حىت ها ومنعها ألن تُ واجب إزالَ  ،وهايلُ زِ ون أن يُ زُ صي يعجَ اللمسلمني لكن هذه مع ِلَمن؟ ةطَ لْ وسُ  ةً ي م الغلبة كَ 
ه ذلك هذا ات وما أشبَ قَ رُ على الكنائس أو يف الط مثًال ن الصليب علَ وع يف بالد اإلسالم كونه يُ ب ممنُ الصلي إظهارُ 

  .وع يف بالد اإلسالمممنُ 
   ........ :الطالب
ا بقطع النظر حكمً  عُ حنن نضَ  ... ما نعرف وش حاهلا تعرف عنها شيئا؟ ؟... تكحال دري عاد وشما ن :الشيخ
وما ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بالد   ،ما ظهرت فيها شعائر اإلسالم فهي بالد إسالم :لنقو  ،البلدتعيني عن 
  .ةي بِ لَ واألغْ  ماحلاكِ ع إىل وما ظهر فيها وهذا فنرجِ  ،كفر
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  .... نقاتل هذا البلد املسلم ...... :الطالب
  ال عن احلكمزَ ه يُـ ب أن جيِ  ،نعم :الشيخ

  .... املسلمني بعضُ  لَ تِ وإن قُ  :الطالب
ا  نعطي أحدً مثًال  دق هلالزم نقاتب ة مويَ فْ ب عليه ولو باخلُ ل نيب نتغَ  ان حة واملفسدة إذا كُ لَ ظر للمصْ نْ ل يُـ ه :الشيخ

  ا فهذا هو الواجبر ه سِ يقتلُ 
  ؟عنه فهو مثله ومن دافعَ  :الطالب
  .لنا ل نا وبني ما حيِ حال بينَ  هنأمعناه  معلوم ألن ،ه له حكمهع عنه فإن من دافَ  :الشيخ

   ..... كن أن العلم ن حاجة ومِ فيه مِ  د ىل بالد املشركني البُ إ على السفر ِرب ن يصْ ومَ  :الطالب
املسألة هل عاد تبقى  ،ر الدينهِ ظْ أن يُ  د  ال بُ َىن كْ نعم اللي يسكن سُ  ..ال ال األخري قد ال جيب األخري، :الشيخ

  ،ثل حبْ هذه حمَ  ؟عليهم الدين اإلنكارُ  ن إظهارِ مِ 
  ....: الطالب
مجاعة يصلون  يقول الزم يوجد هناك مثال هيلزم أن إذا كان يستطيع هو يتعبد لكن ما : ما يلزم إذا كانالشيخ

  الزم بون ويقيمون اجلمعة ما هو نمجاعة ويؤذ
  واملواالة هلم :الطالب
  صرة املواالة هي الن   :الشيخ

  ؟ما تشرتط عدم مواالم :الطالب
  مثل أرسلت إليهم مثًال  يف بلدك لوم و َ صرة واملواالة هذه ولو كنت يف بلدك إذا نصرْ هي الن :الشيخ

  ....... :الطالب
بالسالم وال  همؤ بدال  نئتهم و ..العلم أحكامهم  معروف هذا يف باب أحكام أهل الذمة ذكر أهلُ  :الشيخ

  .ميهم يف االس ذكروا هذادتق
  ن أجل يتعلم اللغةأمريكية يابانية مِ  ..... :الطالب
يف مثًال نساء  قد يكون ةاجللوس معهم فيه مفاسد كثري  ألن  ؛عنَ جيب أن متُْ حىت هذه هذا غلط احلقيقة  :الشيخ
يف  هأن ةكلواملشْ  ،اة جد لة عظيمَ كِ ن إىل بالد الكفار مشْ السفر اآل هذه مشكلة مشكلة ،دنهسِ فْ ات يُـ شاب فتيات 

   نسأل اهللا العافية هن غريِ ية مِ َال ا كان أوىل بالوِ كفرً   د ع وكان أشَ ا رجَ إذبعض احلكام بعض البلدان أو 
املخلوقات متوت إال اهللا  كل   ن فوائد هذه اآلية أن مِ  ))إلينا ترجعون  م الموت ثُ  ةُ ذائقَ  نفسٍ  كل   (( :قوله تعاىل
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ه وهم ت النصوص على استثنائِ دل ن هذا العموم ما  مِ َىن ستثْـ ولكن يُ  ))كل شيء هالك إال وجهه   ((عز وجل 
  .معلوم تٌ ن كما هو ثابِ وْ م يبقَ ان فإ دَ لْ ور والوِ لبقاء مثل احلُ وا لِ قُ لِ الذين خُ 

  .))ثم إلينا ترجعون  (( :البعث لقوله ها إثباتُ ن فوائدِ ومِ 
ون عُ رجَ ه يُ د بأن ع اهللا تعاىل توَ  نفسه ألن  بَ ي لإلنسان أن حياسِ غِ بَ ه إذ ينْ اإلنسان نفسَ  ةُ بَ اسَ ا حمَُ ن فوائدها أيضً ومِ 

  .وا "نُ وزَ كم قبل أن تُ وا أعمالَ نُ وا وزِ بُ اسَ وا أنفسكم قبل أن حتُ بُ " حاسِ  :عمر بن عبد العزيزهم قال بُ إليه يعين فيحاسِ 
 فالعاملَ  )) ثم إلينا ترجعون(( سوى اهللا  ه ال رجوع إىل أحدٍ ومن فوائد اآلية أن وا ما ميكن مهما فر  أن تكون إال 

  اية إىل اهللا النهاية والغَ 
ئـَنـُهْم ِمَن اْلَجنِة ُغَرفًا َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهاُر خَ  (( :مث قال تعاىل اِلَحاِت لَُنبَـوِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلِديَن َوال

مع العمل الصاحل فاملراد به  نَ رِ اإلميان إذا قُ  اآلية أن  ن هذهستفاد مِ يُ  ]58[العنكبوت:))ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن 
ا أم  ،ةرَ ي املغايَـ العطف يقتضِ  ألن  ؟ن اآليةهذه الفائدة مِ  ما هو وجهُ  )الذين آمنوا وعملوا الصاحلات(ما يف القلب 

  .ل فيه العمل الصاحلخُ ه فإنه يدْ ر اإلميان وحدَ كِ إذا ذُ 
اهللا  رسولِ ة لِ عَ اإلخالص هللا واملتابَـ  :ْني ع شرطَ والعمل الصاحل ما مجَ  ،العمل صاحلً من فوائد اآلية اشرتاط أن يكون ا

 ؟حصالِ ه عملُ  عُ دِ هللا املبتَ  صُ واملخلِ  ،صاإلخَال  دِ قْ فَ لِ  ؟ ليش؟ال ؟حصالِ ه ه عملُ ي بعملِ ائِ رَ ُـ فامل ،صلى اهللا عليه وسلم
  ؟اةافَ لم باملنَ الع شرتط املتابعة أو عدمُ وهل تُ  ،عابِ تَ ه غري مُ ألن  ؛ال

  : العبادة؟الطالب
أنتم  ؟نايف الشرعه ال يُ نعلم أن  ابع أو يكفي أن تَ ه مُ ق أن ق حَ تَ نط أن رتَ شْ يُ  هل أي نعم يف العمل الصاحل :الشيخ

ه غري أن  مَ  نعلَ ه مشروع أو يشرتط أال ابعة وأن تَ هذا العمل فيه مُ  م أن لَ شرتط أن نعْ طيب هل يُ  فامهني املسألتني؟
  ؟مشروع
  : األولالطالب
دليل أنه  : أعطويند ذا؟ قالب ليش تتعَ  :ل وقلنامَ د بعَ لى هذا لو أن إنسان تعب عه ينبين ا ألن األول يقينً  :الشيخ

 ؟ اله وال ة على منعِ طَ لْ فهل لنا سُ  ؟وع واضحهذا العمل ليس مبشرُ  على أن  صّ حنن ما عندنا دليل ينُ  ،غري مشروع
هي عن ه غري مشروع كالن نعلم أن  ةً تارَ  :ات ثالثامَ فاملقَ  ،عةاملتابَ  قَ ق حَ تَ تَ ه مشروع لِ أن  ط أن نعلمَ رَ تَـ شْ ه يُ ن أل ؛نعم

ه غري ه مشروع وال أن ال نعلم أن  وتارةً  ،م يوم االثننيوْ ه مشروع كصَ نعلم أن  وتارةً  ، وما أشبه ذلكالعيدين مثًال  صومِ 
 ،وعرُ ا ليس مبشْ الدة النيب صلى اهللا عليه وسلم عيدً اذ ليلة وِ اختَ  جيبوا يل دليل على أن  :ائلمشروع مثل لو قال ق

ة ن ها سُ يحة يف اليوم وجعلَ ن الزم ثالثة آالف تسبِ جيبوا يل دليل على أن مَ  :ذا أو قال مثًال كلو قال لنا قائل ه
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يف العبادات  ن األصلَ أل  الدليل على الفاعل؛ الفاعل من؟ علىالدليل على  :نقول ؟وعرُ ذلك غري مشْ  بة فإن راتِ 
  وش األصل؟

  : املنع.الطالب
  .على املشروعية يلٌ دلِ  ومَ املنع حىت يقُ : الشيخ

  )). غرفا -  لنبوئنهم (( :ه اجلنات لقولِ َىن كْ  صاحلا سُ لني عمًال املؤمنني العامِ  جزاءَ  ن فوائد اآلية أن مِ 
  )). لنثوينهم(( يف اجلنة على قراءة  ة الدائمةن فوائدها اإلقامَ ومِ 

  )). غرفا((  :هاجلنة عالية لقولِ  لَ منازِ  ها أن ومن فوائدِ 
 ارا لقوله ومنها أنار  )) تجري من تحتها األنهار((  :يف اجلنة أها أصنافُ  -كما هو معروف للجميع-واأل

  .ةأربع
ة جَ هْ ر والبَـ ظَ اس يكون كذلك بالن بَ اح والل كَ ب والن رْ ل والش كْ يف األَ ون ة كما يكُ ن يف اجلَ  مَ ع نَـ التـ  ن فوائدها أن ومِ 

هذه األار  ا إذا رأيتَ البهجة اليت تناهلُ  رَ و صَ تَ يع اآلن أن تَـ طِ تَ ك ال تسْ فإن  )) هارها األنْ ن تحتِ ي مِ تجرِ ((  :لقوله
  .رو صَ تَ ال يُـ  فك هلا منظرٌ رَ ورك وغُ صُ حتت قُ  دةرِ ط م

نعم ((  :اهللا أثىن عليه يف قوله ل للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ألن هذا الثواب الذي حيصُ  مُ ظَ ائدها عِ ن فو ومِ 
  )). أجر العاملين

نعم أجر ((  عليهم به َىن هم للعمل مث أثْـ قَ ن اهللا عز وجل حيث كان هو الذي وفـ ة الكرم واجلود مِ ومنها ايَ 
  )). العاملين

  ن أين تؤخذ؟على اجلربية مِ  ا الرد ها أيضً ومن فوائدِ 
  )) العاملين: (( الطالب
لوال  ،وا الثناءق حَ ا استَ مَ  لَ يار وإال تِ م يعملون باخْ هذا على أ  ل فأضاف العمل إليهم فدَ ))  العاملين((  :الشيخ

 :قال اجلربية ن َمث السيء ومِ  بالعمل م ذَ ل الصاحل وال أن يُ  عليه بالعمَ َىن ثْـ ما استحق أن يُـ  هل باختيار أن اإلنسان يعمَ 
 إن  ن شاء وإن كان هو يب مَ ثِ ويُ  ،ه على العملمن شاء وإن كان هو الذي جربَ  ظلمية فهو لَ أفعال اهللا غري معل

أفعال اهللا  ن إ :أفعال اهللا ونقول لُ ل عَ نعم وحنن ال نُـ  :يف ذلك قالوا ال حكمةَ  :قيل هلم ،له على العمَ الذي جربَ 
  )) مْ هُ نـ يَـ وِ ثْ نُ لَ  (( :همن قولِ  ..... طاملشيئة فقَ  دِ ر جَ مُ لِ 

  )ين فيهادِ الِ خَ ( :الطالب
 لنثوينهم((  :ن قولهمِ حىت  فيها .... ى بايللأنا ما هي بعلكن  )) لنثوينهم((  :ن قولهمِ  أيًضاأي نعم و  :الشيخ
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((    
هذه بدعة  إن  :وقول العلماء ) ةنَ سَ حَ  ةً ن سُ في االسالم  ن ن سَ مَ  (ديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم حلِ  :الطالب

  ... ة يعين هذه باملعىننَ حسَ 
من سن  ( :قال عليه الصالة والسالم الرسول ن إ :به أهل البدع يقولون ج هذا السؤال حيتَ فامهني سؤاله؟  :الشيخ

ن مَ  (: نقول هنا: ليس معين قولهف )ل بها إلى يوم القيامة ن عمِ مَ  ها وأجرُ فله أجرُ  ةً نَ حسَ  ةً ن في اإلسالم سُ 
 ه أن سببَ  احلديث فإن  على هذا سببُ  ل دُ به ويَ  أَ دَ و مشروع وابتَ ل ما هُ عَ ن فَـ مَ  ):من سن(بل  ،عرَ ن شَ مَ  )سن

اء دعاهم فجاء رَ قَ ور فُـ مُ  الن اِيب تَ ر جمُْ ضَ ن مُ وا مِ لقوم الذين جاءُ ع لِ ر بَـ صلى اهللا عليه وسلم اىل الت  ا النيب ا دعَ م  لَ رجًال 
في اإلسالم  ن ن سَ مَ  ( :ها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالفأخذَ ها لِ ن ثقَ ها مِ لْ هللا حيمِ ا يا ةٍ ر صُ ن األنصار بِ مِ  رجلٌ 
 فيُ  )ها وأجر من عمل بها حسنة فله أجرُ  ةً سن حمل على أن  اع العمل بتداالفعل يعين ايش؟ هنا  نّ املراد بالس

 ن إ ما ميكن أن نقول ن عمل ا وإال مَ  ها وأجرُ له يف ذلك فله أجرُ  ةً وَ دْ سابق حىت صار الناس قُ ر و ن بادَ يعين مَ 
ل َال والض  )ة لَ َال ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ل كُ   ( :قول الرسول عليه الصالة والسالما لِ ا حسنة ما ميكن أبدً  إعت دِ تُ البدعة اليت ابْـ 

به  إىل مأمورٍ  ما كان وسيلةً  )ن سن سنة حسنةمَ بـ(أن يقال املراد  :هذا جواب اجلواب الثاين نسْ احلُ بف وصَ ال يُ 
 ؟أو مقصود وسيلةٌ  اهة لكن ي اعِ دَ ة ابتِ ن ذلك هذه سُ  هَ العلم وما أشبَ  عِ بْ طَ أ مطابع لِ أنشَ  ،طلبة العلما لِ  بيوتً  بَىن مثًال 

ل على أحد مَ الذي ذكرت يا عيسى حيُْ  فاحلديث ،ااِ ا ولكن لغايَ ذاِ ة ال لِ وع مشروعَ وسيلة فوسائل املشرُ 
ا وإم  ،ب احلديثهذا املعىن سبَ على  الناس عليه ويدل  هتابعَ فا  مشروعً عمًال  ابـَْتدَعمن  :املعىن ا على أن إم  :األمرين

ون يكُ هذا لِ  لَ عَ ا فَـ ا مشروعً هناك أمرً  لذاا يعين أن  ةً ها ليست مشروعَ ة لكن اد به بالسنة هنا الطريقة اجلديدَ رَ أن يُـ 
 عمرا قول وأم  ،وزاع عبادة مستقلة فهذا ال جيُ دَ ا ابتِ أم و  ،ونه فهذا ال بأس بهالناس يتابعُ  ا للوصول إليه فصارَ سببً 

ام واحد بعد أن تركه النيب صلى اهللا عليه مَ إالناس على  عَ مجَْ  فالبدعة هنا نسبية فإن  " دعةالبِ  مَ عْ نِ "  :رضي اهللا عنه
أو  ؟حه هذه املدة واضِ أي بالنسبة لرتكِ  ؟ش معىن نسبيةو ة ي نسبِ  بدعةً  رُ بَـ عتَ يُ  عمرل خالفة و بكر وأو وسلم وأب

واملعىن  ،ا اإلنسان هللا دُ ب ه هي البدعة الشرعية اليت يتعَ لفاعلِ  م د النهي عنه والذ وية والذي ورَ غَ ا بدعة لُ  إ :نقول
 ه بدعة نسبِ األول عندي أقوى أن افِ ة إضَ ي ُحه؛ ام وذلكقَ ها هذه املدة بدون أن يُـ ة بالنسبة لرتكِ يأقول أرج  إقامة  ألن

  ة  ي وعِ رُ ت املشْ ى هذا السبب عادَ ب فلما انتفَ سبَ لِ  تْ رَ جِ ها هُ شرعية لكن وال ال؟ سنة ة ن اجلماعة يف الرتاويح سُ 
   ..... :الطالب
   ؟اآلن اجلنة موجودةٌ  ن هذا أن ستفاد مِ ما تقولون يف هذه الفائدة هل يُ : الشيخ

   ....... :الطالب
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  ؟اعهدهتاج إىل دليل على حن ؟اعهدهالدليل على  وش :الشيخ
  ...:الطالب
ري شِ ا تُ  إ :ن اآلية قد يقول قائللكن مِ  ة ما يف شكّ موجود اعلوم عندنا أ أما املن اآلية حنن نريد مِ اي  :الشيخ

   بصرحية وهيإىل هذا 


